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حابف ومـ تبعفؿ وافسالم ظذ مـ أرشؾف اهلل رمحة فؾعادغ، وظذ آخف وأصاحلؿد هلل رب افعادغ، وافصالة 

 مبنحسان إػ افقق

 ،أما ب عد

ظل إمة، يؽػر افبقع هشام احلدادية صقخ] ؾفذا رّد ظذ ما جاء ذم مؼطع بعـقان  ديـ إػ ارتدت إمة أن ويدَّ

ساء وافبفتان بآؾ -ـعادتف– فشقخ احلدادية ادرصية بحؼ حمؿد بـ شعقد رشالن، ؾؾؼد أتك ؾقف [!!جفؾ أيب

ؾؾجل إػ افؽذب  ه ظـ مؼارظة احلجة باحلجةف وظجزُ ، وافرجؾ أوصؾف إػ هذا افتدين إؾالُش وافتدفقس وافروؽان

هلل ما رأجت ُيثبت صحة ما أؿقل، ؾسبحان اذم هذا ادؼطع أخرى، وها هق إػ افتؾبقس تارة وإػ افقصاية تارات، و

 خمذوٓ ـفذا افرجؾ!!

ؿافف رشالن ارئ ما ، وإفقؽ أهيا افؼربام باحلؼ وُمؼرر هلا هتؿ هبا ؽره بافباضؾ إٓ وهق متؾبس هباؾام مـ هتؿة ا

 ؿبؾ افؼوع ذم افرّد:-وؾؼف اهلل-ظـ صقخـا

ؽػر ؾقف إمة ويدظل أهنا ارتدت إػ هـاك مقضـ آخر يُ ))ؿال صقخ احلدادية ادرصية حمؿد بـ شعقد رشالن: 

ومـ  ،ومـ دظاء ٕصحاهبا ،ترون مـ كذور إػ افؼبقر ما (3): كحـ ذم أمة أن ؾقفا(2)، يؼقل(1)ؾديـ أيب جف

فقا وجفة وحقّ  ،☺ ؾقا رشظة حمؿدما أنزل اهلل هبا مـ شؾطان ظذ يد همٓء افصقؾقة افذيـ حرّ  ةإحداث ظباد

حتت مسؿقات افالت  ظبادة إصـام وإوثان وفؽـ فقسهذه افؼظة إػ ما ـان ظؾقف أبق جفؾ وأبق هلب، ؾلظادوا 

ظقن ؿبقر أوفقاء اهلل افصاحلغ وإكا هلل وإكا إفقف راجعقن، وافعزى ومـاة افثافثة وإكام حتت مسؿقات أخرى هل ـام يدّ 

ويذبح هلؿ  ،ويـذر هلؿ ،طاف حقهلؿوـؿ مـ أصحاب افؼبقر افذيـ يُ  ،(4)[ـؿ مـ افؽروب ظادت فإلشالم أن]

                                                           

أخجله إفقف ضعػف وظجزه بدفقؾ أنف أبطؾ هذا اإلضالق ـام شقليت، وهذا يدل ظذ أن رشالن هيذي بام ٓ يعل هذا اإلضالق مـ رشالن ـذب واؾساء  - 1

 وهيرف بام ٓ يعرف، أو ـام تؼقل افعامة: بقؼقل أي حاجة وخالص.

 .-حػظف اهلل-افؼائؾ: صقخـا- 2

قفا ما ترون مـ كذور إػ يؼؾ: إمة تـذر، وتذبح فغر اهلل، وإكام ؿال ؾيتؽؾؿ ظـ افصقؾقة ٓ ظـ إمة ؾؾؿ افشقخ هشاما افسقاق أن يتضح مـ - 3

ـام  ، ؾافؽالم ظـ ؾئام مـ إمة ٓ ظـ ظؿقم إمة.، إػ أن بّغ أن هذه إصقاء إكام تؽقن مـ افصقؾقة، ومل يؼؾ مـ إمة، ؾاكتبف هلذا بارك اهلل ؾقؽافؼبقر.

 .شقايت

 صؾ، وفقست ـام ؿال رشالن.هذه افعبارة ؽر واضحة ذم إ- 4
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افعبادة  (5)كِ رْ ترويج افعبادة هلا وتَ هذه افؼبقر إكام ؿام ظذ  ،دخؾت ادساجدوـؾ ذفؽ ذم هذه إمة، هذه افؼبقر إكام أُ 

ردة  (6)افعؾامء وفقسقا واهلل بافعؾامء وإكام هؿ أدوات افشقطان اشتغؾفؿ ذم قن بزّي قن باشؿ افعؾامء ويتزيّ ـ يتسؿّ هلا مَ 

آشتثـاء هـا افذي أتك بف ، (8)((إٓ مـ رحؿ اهلل ؾتؿسؽ بافتقحقد وافسـة (7)هذه إمة ظـ ديـفا إػ ديـ أيب جفؾ

، يؼقل: اشتغؾفؿ ذم معـاه أن إمة ارتدت ظـ ديـفا إػ ديـ أيب جفؾ إٓ مـ رحؿ اهلل ((إٓ مـ رحؿ اهلل))ذم ؿقفف: 

ردة إمة ظـ ديـفا إػ ديـ أيب جفؾ إٓ مـ رحؿ اهلل ؾتؿسؽ بافتقحقد وافسـة، وهذا افؽالم افذي تؽؾؿ بف صقخ 

ر بؼقل شقد ؿطب، ؿال شقد ؿطب: فؼد اشتدار افزمان ـفق ِـّ يقم جاء هذا افديـ إػ افبؼية بـ ٓ ئتف احلدادية افبقع ُيذ

: وهقئتف يقم جاء هذا افديـ إػ افبؼية بـ ٓ إهل إٓ اهلل هل ديـ أيب جفؾ، ؿال شقد: ؾؼد ارتدت (9)إهل إٓ اهلل، أؿقل

 ٓ إهل إٓ اهلل إػ آخر ما ؿال.افبؼية إػ ظبادة افعباد إػ جقر إديان وكؽصت ظـ 

ذم ردة افعؾامء  قن بزّي يعـل اشتغؾ افشقطان مـ يتسؿقن باشؿ افعؾامء ويتزيّ -واشتغؾفؿ"صقخ احلدادية يؼقل:

)"هذه إمة ظـ ديـفا إػ ديـ أيب جفؾ
10). 

مـ ؽر وفؽـ يػعؾ ذفؽ  ،جيب ظذ ـؾ مسؾؿ أن حيارب رشك افؼبقر ويدظق إػ ظبادة اهلل وحده ٓ رشيؽ فف

، يعـل فقس مـ أجؾ أن حتارب رشك افؼبقر وأن تـػر مما حيدث أيب جفؾ احلؽؿ ظذ إمة بافردة ظـ اإلشالم إػ ديـ

تؽػر ظؿقم إمة  نٕ ظـد إرضحة وما يؽقن باشؿ إوفقاء وافصاحلغ وما أصبف مـ افؼك، فقس هذا بداظقة

افـاس بادظاء ادـفج تؽػري يؾبس ظذ ـؾ إػ اهلل ادشتؽك مـ ، ؾتؼقل: ذم ردة هذه إمة ظـ ديـفا إػ ديـ أيب جفؾ

                                                           

 افعبادة هلا. ِف هؽذا ؿرأ رشالن، وافصقاب افذي ؿافف صقخـا: وَصْ  - 5

بحسب ما شؿعت: فردة، وفقس ذم ردة، ؾنن فردة تعـل ٕجؾ ردة إمة بخالف ما ؿافقه، ومع هذا ؾؾـ  ن وافصقاب افذي ؿافف صقخـاهؽذا ؿرأ رشال- 6

 أؿػ مع هذا ـثرا وإكام أحاـؿفؿ ذم هذا افرد حا كسبقه هؿ فؾشقخ!

وهذا افذي يريده  ،شقتغر بذفؽ ادعـك ٕن فقس فرشالن أن يؼػ ؿبؾ تتؿة افؽالم،وـام ترى مل يتؿ، ؾآشتثـاء متصؾ هـا وؿػ رشالن مع أن افؽالم - 7

ذـر آشتثـاء بعد ذفؽ،  ػضعِ وفقُ  ،فذي يريده رشالنرشالن ببطء وأظاد اجلؿؾة بدون ذـر تتؿتفا فقـتبف ادستؿع أن هذا مقضع افشاهد ارشالن، ثؿ ؿرأ 

 افؾغة ـام يّدظقن!!.صقخ  ظـ صقخ ادحـة ـام يؼقفقن ؾضال ظـؼػ مع آشتثـاء ضقيال ـام شقليت، بؾ وتؽؾؿ بؽالم ٓ يؼقفف ضافب ظؾؿ ؾضال وهلذا مل ي

 إػ هـا اكتفك ـالم صقخـا، وما بعده ـالم رشالن. - 8

 افؼائؾ رشالن.- 9

حتك ٓ يذـر آشتثـاء افقارد ذم ـالم صقخـا، وأظجب مـ هذا أهنؿ ظرضقا هـا احادة افصقتقة -حػظف اهلل-هـا مل يؽؿؾ رشالن ـالم صقخـا- 10

وتدخؾ ظذ  ،فشقخـا وبسوا ـالم صقخـا افذي يتضؿـ ذـر آشتثـاء فقظفر أن افؽالم افصقيت مقاؾؼ فؾؿؼروء ؾال اشتثـاء ؾقفام، وهبذا تثبت افػرية!!

 ؾراجعف إن صئت فتؼػ ظذ حؼقؼة همٓء افذيـ يّدظقن افسؾػقة وافسؾػقة مـفؿ براء. ضعاف افعؼقل مـ أتباع هذا افرجؾ،
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تف وجفؾف، ؾفذا كؿقذج مـ ؾعؾ هذا ف، وخصؿ ٕهؾ افسـة ببدظتف وضالفوافسـة وهق حرب ظذ ادـفج وأهؾ

بؼف ظذ ـالم شقد ؿطب افذي ذـرتف فق أردت أن تطب ـام شؿعت، ـالمف افتؽػري افذي يؽػر ظذ ضريؼة شقد ؿط

، ؾفذا افتؽػري يؾبس فؾـاس فبقس أهؾ افسـة ويدظل بافـعؾ فؽ وهق ذم افظالل فقجدتف مـطبؼا ظؾقف حذو افـعؾ

وهق يؽػر هذا افتؽػر افؼبقح ويدظل  ☺أنف يـاؾح ظـ ادـفج ويـاؾح ظـ ديـ اهلل جؾ وظال وظـ شـة رشقفف 

 .-أصؾحف اهلل -ـالم رشالن اكتفك ((ردة إمة إػ ديـ أيب جفؾ ؾنػ اهلل ادشتؽك

 ، فأقول مشتعييا باهلل تعاىل:وقفاتعذة  مع رسالٌ-بعوٌ اهلل–وسأقف 

 مع عيواٌ املقطع وما فيُ مً برت!!األوىل:  الوقفة

 يؽػر افبقع هشام احلدادية صقخُكؼ ادؼطع ظذ مقؿع رشالن وصػحتف افرشؿقة وؿـاتف ظذ افققتققب بعـقان ]

ظل إمة،  !!هؽذا بنضالق [،جفؾ أيب ديـ إػ ارتدت إمة أن ويدَّ

 

وشؿعقه بآذاهنؿ  هذا ادؼطع افذي كؼوه بلجدهيؿاضؾ، ويؽػل ذم بطالكف أن وٓ ريب أن هذا مـ أبطؾ افب

إٓ مـ رحؿ اهلل ؾتؿسؽ بافتقحقد ومـف ؿقل افشقخ هشام: ) ما ُيبّغ ـذهبؿ ورّوجقا فف ظذ صػحاهتؿ ؿد جاء ؾقف 

 !!-تعاػإن صاء اهلل - مػصال ـام شقليت( وافسـة

 أتباظف ظـ شامظف فق ـاكقا يعؼؾقن!!دحض صبفاتف ورّد افرّد ظذ رشالن وذم  ؽاٍف فهذا  وواهلل إنّ  
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 مع برت رسالٌ لشياق اللالو لفظا ومعيى! الجاىية: الوقفة

ملخذا افعـقان  ؾؽقػ جعؾتؿ اإلضالق افذي تضؿـفؿد يؼقل ؿائؾ: إن ـتابة افعـقان إكام هق مـ ؾعؾ افصبقان  

 ظذ رشالن؟

 واجلقاب: 

إن هذا ادؼطع ـام شبؼ مـشقر ظذ مقؿعف افرشؿل وصػحتف افرشؿقة وؿـاتف ظذ افققتققب، وهذا معـاه ـام -1

ظذ  أحد مـفؿ مع ذفؽ مل ُيـّبفمّر ظؾقف ؿبؾ افـؼ، وواّضؾع ظذ ذفؽ وظؾؿ بف أو مـ كاب ظـف ذم إمر هق طاهر أنف 

 .بطالكف رشالنافذي يعؾؿ  مثؾ هذا اإلضالق

يدّل ظذ أن هذا افػعؾ  ػتتح بف هذياكف مماوـقػ يراه خطًل؟!! وهق ادُ  رشالن ظذ هذا اإلضالقـقػ ُيـّبف -2

يؽػر ؾقف إمة ويدظل هـاك مقضـ آخر ))ٕجؾ أن تروج اؾساءاتف ظذ أتباظف، ؾبدأ رشالن ادؼطع بؼقفف:  مؼصقد،

ؾؼا فؾعـقان بلن افشقخ هشام ؿال رشالن، هؽذا (( أهنا ارتدت إػ ديـ أيب جفؾ يؽػر إمة  اوأضؾؼ افؼقل مقا

 ويدظل أهنا ارتدت إػ ديـ أيب جفؾ!!.

افذي  -حػظف اهلل-صقخـا تتؿة ـالمثالث مرات دون ذـر  ـررهأن رشالن  ؿصد هذا اإلضالقمما يدل ظذ -3

ءتف فف، ؾبس ـالم ؿرأه رشالن بؾساكف! بعدما ظرضقها  -حػظف اهلل-احادة افصقتقة فشقخـا بسوا، بؾ صقخـا مع ؿرا

أن صقخـا ؿال بف، ذم أذهان أتباظف هذا اإلضالق و رشالن ـؾ هذا فقثّبتو، ـامؾة، ؾجؿعقا بغ بس ادؼروء وادسؿقع

 :بنضالق ـام جاء ذم افعـقان وإفقؽ تؽرار رشالن حا اؾساه ظذ صقخـا مـ تؽػر أمة اإلشالم

يعـل اشتغؾ افشقطان مـ يتسؿقن باشؿ افعؾامء ويتزيقن -واشتغؾفؿ" صقخ احلدادية يؼقل: ))ؿال رشالن:

 ((هذه إمة ظـ ديـفا إػ ديـ أيب جفؾردة ذم بزي افعؾامء 

جيب ظذ ـؾ مسؾؿ أن حيارب رشك افؼبقر ويدظق إػ ظبادة اهلل وحده ٓ رشيؽ فف وفؽـ ))وؿال رشالن: 

 !!.((إمة بافردة ظـ اإلشالم إػ ديـ أيب جفؾاحلؽؿ ظذ  ذفؽ مـ ؽريػعؾ 
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فقس مـ أجؾ أن حتارب رشك افؼبقر وأن تـػر مما حيدث ظـد إرضحة وما يؽقن باشؿ  ))وؿال رشالن: 

: ذم ردة هذه إمة ظـ تؽػر ظؿقم إمة ؾتؼقل إوفقاء وافصاحلغ وما أصبف مـ افؼك، فقس هذا بداظقة إػ أن

 ـها، ((جفؾديـفا إػ ديـ أيب 

حػظف اهلل -ؾظفر مـ تؽرار رشالن وـتابة افعـقان أهنؿ يريدون إفصاق ما يتضؿـف هذا اإلضالق إػ صقخـا 

  وفؽـ ـام ؿال تعاػ )وٓ حيقؼ ادؽر افيسء إٓ بلهؾف(.-تعاػ

 :يف بياٌ تياقض رسالٌ يف رات املقطع الجالجة: الوقفة

 بتاممف مرًة ذم هذا ادؼطع، ؾؽقػ يتفؿ بافبس؟!ؿد يؼقل ؿائؾ: فؼد ذـر رشالن ادقضـ 

وفق اشتطاع إخػاءه ٕخػاه، وفؽـف ظؾؿ أنـا شـظفره ـام أطفركا بسياتف  -ؿفرا –ؾاجلقاب: أنف إكام أتك بادقضع 

كف، ـام أهدر  إخرى، ؾـؼؾف ذم مؼطعف ومل يؼػ معف ـثرا ذرا فؾرماد، وترـف ظؿدا مرات ذم ذات ادؼطع وظـقا

 قة ما تػقده ظبارة آشتثـاء ادؾغاة ذم كؼده وتؼريره، فرشخ افعبارة أثؿة وافػرية افقاضحة، ؾاهلل حسقبف!بافؽؾ

 متـاؿضا!! -ـعادتف–وفق  شؾؿـا بلنف ذـر ذفؽ معتؿدا معـاه ـان رشالن 

 ، ؾؼال:قخـاص بطؾ بؾساكف ما اؾساه ظذهاهـا ؾؽلنف يػسف ما ؿافف رشالن كوهدمفا قؽػل ذم رّد دظقى رشالن ؾ

إٓ مـ آشتثـاء هـا افذي أتك بف ذم ؿقفف: "إٓ مـ رحؿ اهلل" معـاه أن إمة ارتدت ظـ ديـفا إػ ديـ أيب جفؾ ))

 (( رحؿ اهلل

فف افسابؼة افتل أضؾؼفا دون اشتثـاء واكظر إػ  ؾتؼقل: ذم ردة هذه  تؽػر ظؿقم إمة)): بؼقفف متفام صقخـاأؿقا

 .إمة ظـ ديـفا إػ ديـ أيب جفؾ((

ـرر   ؾاكظر بارك اهلل ؾقؽ ـقػ أثبت رشالن آشتثـاء، أجصح بعد هذا إضالق افؼقل ـام ذم ظـقان ادؼطع وـام

 يؽػر إمة أو ظؿقمفا؟ -ؾؼف اهللو-رشالن أـثر مـ مرة بلن افشقخ افبقع

 ؟.بعد هذه افتـاؿضات ذم افعؾؿ افؼظل أصال أجصح فرشالن أن يتؽؾؿ
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 يف بياٌ برت رسالٌ لشياق كالو الشيخ ٍشاو وإٍذار داللتُ: :الرابعةالوقفة 

وؾؼف -ما يدل ظذ ثبقت ما اؾساه رشالن ظذ افشقخ-حػظف اهلل-هؾ ذم افؽالم افذي كؼؾف رشالن ظـ صقخـا

 (( أهنا ارتدت إػ ديـ أيب جفؾُيؽػر ؾقف إمة ويدظل بؼقفف:)) هـاك مقضـ آخر -اهلل

 إمة ـام ؿال رشالن، ؾفؾ ؾقام أتك بف دفقؾ ظذ صحة ما اؾساه؟ ظؿقمؾـسب إػ افشقخ تؽػر إمة أو تؽػر 

 فميت:-حػظف اهلل-اجلقاب: ٓ دفقؾ ؾقام أتك بف رشالن يدل ظذ صحة ما اؾساه رشالن ظذ صقخـا 

ـان ظـ ضائػة افصقؾقة ٓ ظـ إمة ـؾفا مهللا إٓ إذا ـاكت إمة  -حػظف اهلل-أن شقاق ـالم صقخـا أوال:

 !!ـؾفا صقؾقة ظـد رشالن

وؾؼف -يتضح مـ افسقاق أن صقخـا(( وكحـ ذم أمة أن ؾقفا ما ترون مـ كذور إػ افؼبقر حقث ؿال افشقخ: ))

بّغ أن هذه إصقاء إكام تؽقن مـ افصقؾقة، ومل يؼؾ  ثؿ  افصقؾقة ادـتؼة ذم إمة ٓ ظـ إمة ـؾفايتؽؾؿ ظـ -اهلل

 .، ؾاكتبف هلذا بارك اهلل ؾقؽ، ؾافؽالم ظـ ؾئام مـ إمة ٓ ظـ ظؿقم إمةـؾفا مـ إمة

 -حػظف اهلل-ؾؾؿ يؽـ افؽالم ابتداء ظـ إمة وإكام ظام يقجد ؾقفا ظذ أجدي افصقؾقة ـام هق طاهر ذم ظبارتف

ذفؽ ويمـده أن ـالم افشقخ ـان ظـ افػرق ٓ ظـ إمة ـؾفا أنف ذـر بعد افؽالم افذي  ومما يدل ظذ ثاىيا:

، وأن ظددهؿ ذم إمة ـبر، ☺أتك بف رشالن ما ـان مـ ضائػة افرواؾض وـقػ أهنؿ شبقا أصحاب رشقل اهلل 

 افصحابة يسبقن إمة هذه ذم ؾرق أجضا وهـاك وافسـة، بافتقحقد ؾتؿسؽ اهلل رحؿ مـ إٓ: ))-حػظف اهلل-ؾؼال

 وٓ يسبقهنؿ باجلـة ادبؼيـ افعؼة ويسبقن ظؿر ويسبقن بؽر أبا يسبقن كعؿ بذفؽ، وجؾ ظز اهلل إػ ويتؼربقن

 ـؾ ؾنن افػضائؾ، مـ ☺ اهلل رشقل بقـف ما حتك ؾقفؿ يراظقن وٓ افسبؼ حؼ وٓ اإلشالم حؼ ؾقفؿ ُيراظقن

 أيب مـ وادـة، احلؿد وهلل افسـة، أئؿة وذـره ظؾقف ودل ☺ افـبل بقـف ضخؿ ؾضؾ فف افعؼة همٓء مـ صحايب

 ـؾ اجلراح، بـ ظبقدة أيب ظقف، بـ ظبدافرمحـ شعقد، شعد، افزبر، ابـ ضؾحة، إػ ظع إػ ظثامن إػ ظؿر إػ بؽر

 ظقـا؟، باجلـة فف وحؽؿ ☺ افـبل ـفظقّ  مـ إمة هذه ذم اذـر ؿؾـا ؾنذا وظّقـفؿ، ☺ افـبل مدحفؿ افذيـ همٓء

 ذم أن وجد فؽـ ، ☺ اهلل فرشقل مؽذب ؾفق اجلـة ذم فقس بؽر أبا بلن ؿال ومـ ظؿر، تؼقل بؽر، أبق: تؼقل

 افرواؾض أمثال ـػار وهمٓء باهلل، وافعقاذ اجلحقؿ ذم همٓء بؾ اجلـة ذم فقسقا  همٓء بلن يؼقل مـ إمة هذه
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 بؾ آٓف فقس افػرؿة هذه ويتبع إمة ذم ؾرؿة هذه برآء، مـفؿ افبقت وآل افبقت، ٔل افتشقع أطفروا افذيـ وافشقعة

 ضعـ اهلل رشقل أصحاب ذم وافطعـ ،☺ اهلل رشقل أصحاب تسب افتل افطائػة هذه يتبع إمة هذه مـ ماليغ

 .-حػظف اهلل–إػ آخر ـالم افشقخ  ((..اهلل رشقل ذم

ر ظؿقم إمة ـام اؾسي ظؾقف أنف ثالجا:  تؽؾؿ بعدها ظـ بعض افعبادات ومما يدل أجضا ظذ أن صقخـا مل ُيؽػِّ

 ! (11)وـقػ فؾؿسؾؿغ ذم ـؾ مؽان أن يلتقا هبا ظذ أـؿؾ وجف مـ ضقاف وصالة وؽرها 

 فؾ هذا افؽالم يؼقفف رجؾ يؽػر ظؿقم إمة ـام يّدظل رشالن ويػسي؟!!، وإكا هلل وإكا إفقف راجعقن،ؾ

مصادما فؽـ ّحا ـان افؽالم  واظؾؿ أهيا افؼارئ أهنؿ ترـقا هذا افؽالم ـعادهتؿ وبسوه مع وؿقؾفؿ ظؾقف،

ما مـ فسان افعرب وادعجؿ افقشقط ـام ؽضقا افطرف ظـ ذـره وأشؼطقه، ؾؼقم أشؼط صقخفؿ وبس ـال فػريتفؿ

ماذا تتقؿع مـ أتباظف وبطاكتف؟!!، كسلل اهلل أن يؽّػ رشهؿ ظـ ادسؾؿغ، وأن يػضح -حػظف اهلل-بّغ صقخـا

 أمرهؿ وأن يؽشػ شسهؿ، آمغ.

 جَل رسالٌ مبعيى ما ىقلُ عً األصوليني مً كالو !! :اخلامشةالوقفة 

ذم ردة هذه إمة ظـ ديـفا إػ صقدا شؿقـا وأؿام ظؾقفا اؾساءه هل ـام ذـرها هق  )افعبارة افتل طـّفا رشالن -

(، وهذه افعبارة ـام ترى ٓ دفقؾ ؾقفا ظذ ما كسبف رشالن ديـ أيب جفؾ إٓ مـ رحؿ اهلل ؾتؿسؽ بافتقحقد وافسـة

إٓ مـ إكام ؿال بعبارة واضحة )مل ُيطؾؼ افؼقل افذي اؾساه رشالن و-وؾؼف اهلل-، ٕن افشقخ-حػظف اهلل-فشقخـا

مـ متسؽ بافتقحقد وافسـة، ومعؾقم أن حؽؿ ادستثـك -حػظف اهلل-( ؾاشتثـك رحؿ اهلل ؾتؿسؽ بافتقحقد وافسـة

  خيافػ حؽؿ ادستثـك مـف

                                                           

))متك يؽقن افطقاف ظبادة مؼبقفة يؼبؾفا اهلل شبحاكف وتعاػ؟، إذا ـان حقل افؽعبة ؾؼط، ؿال قخ هشام افبقع ذم شقاق افؽالم ادـتؼد: ؿال افش:  11

  وافعؽعبة، مـا ظؾشان كحج بقت اهلل احلرام أو كعتؿر، فـطقف حقل افاوراكا، وافع ؿد شبحاكف:" وفقطقؾقا بافبقت افعتقؼ :، صقف)=اكظر( إحـا بـبقع افع

م ؟، كؼقل فف: واهلل ظؾقؽ بافطقاف وـثرة افطقاف ؾنهنا ٓ تتؽرر، ؾنذا ُظدَت إػ يروح هـاك يؼقل: يا صقخ ُأصع أحسـ وٓ أضقف أحسـ أهيام افذي ُيؼدَّ

ٕنؽ إذا رجعت إػ مرص ؾال بؾدك ؾال ضقاف ]ـؾؿة ؽر واضحة[ خذ بحؼؽ ضاظة، اصبع ضقاف شبعة ذم شبعة ذم شبعة ذم شبعة ربـا يعقـؽ، فقف؟، 

، فؽـ جـس افعبادة افذي هق افطقاف صحقح هل افصالة بصالة آه، وافصالة هـاك بامئة أخػ]ـؾؿة ؽر واضحة[ فؽـ ؾقف صالة، ذم صالة ذم مرصضقاف، 

 ٓ يقجد إٓ حقل بقت احلرام، ٓ يقجد حقل افبدوي أبدا وٓ يقجد حقل احلسغ (( ـها
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ارتدت إػ ديـ أن إمة  (12)وُيؼررقش ادرصي إيب وصقخ احلدادية(: ))ؿال رشالن ذم خطبتف إخرة )اجل

 فؾ..((أيب ج

ثؿ ؿال رشالن: )) وآشتثـاء ذم ؿقفف )إٓ مـ رحؿ اهلل( معـاه أن إمة ارتدت ظـ ديـفا إػ ديـ أيب جفؾ إٓ 

تـاؿض وجفؾ، ـام يؼقل إصقفققن(( ـها، واجلقاب: أن هذا افؽالم ؾقف   ؾآشتثـاء معقار افعؿقممـ رحؿ اهلل، 

 وبقان ذفؽ:

ه أن صقخـا -ـام مر– :أّما التياقض يؼرر أن إمة ـؾفا ارتدت ظـ ديـفا مع ذـره فؽالم -حػظف اهلل-ؾدظقا

 صقخـا وؾقف )إٓ مـ رحؿ اهلل ؾتؿسؽ بافتقحقد وافسـة(!!.

ؾبقان ذفؽ مـ ـالمف أنف حا بّغ بزظؿف معـك آشتثـاء ذم ـالم صقخـا ؿال بعد ذفؽ: ؾآشتثـاء  :لَجلاوأّما 

-وهق حؼ-صقفققن، وهذا مـ اجلفؾ، وافتؾبقس ظذ ادستؿعغ، وـلن ؿقل إصقفقغمعقار افعؿقم ـام يؼقل إ

 مـ تؽػر ظؿقم إمة!-حػظف اهلل-دفقؾ ظذ ما كسبف رشالن فشقخـا

وهذا إن دّل ؾنكام يدل ظذ جفؾف بام كؼؾ ظـ إصقفقغ، ؾنن معـك ؿقهلؿ آشتثـاء معقار افعؿقم ـام ذم حاصقة 

ْقكِفِ  َمْعـَك(:" 2/14الل ادحع ظذ مجع اجلقامع)افعطار ظذ رشح اجل   افؾَّْػظِ  َؿُبقَل  َأنَّ  اْفُعُؿقمِ  ِمْعَقارَ  ـَ
ِ
 َيُدل   فاِِلْشتِْثـَاء

ؾَّ  َأنَّ  إَػ  َوَيـَْحؾ   َظام   َأنَّفُ  َظَذ  ْشتِْثـَاءَ  َؿبَِؾ  َفْػظٍ  ـُ ِٓ  ". َظام   ا

، ؾنذا حصؾ آشتثـاء دخؾ ما فالشتثـاء ظذ ـقكف ظاما ؿبؾ آشتثـاءؾافؾػظ افذي يؼبؾ آشتثـاء يدل ؿبقفف 

 يذـرون آشتثـاء ضؿـ ادخصصات افتل هبا خُيصص افعام.شقى ادستثـك ذم احلؽؿ، وفذفؽ دمد إصقفقغ 

ـة(، ؾنذا أتقـا بؽالم صقخـا حػظف اهلل وجدكاه ؿد اشتثـك وذفؽ ؿقفف )إٓ مـ رحؿ اهلل ؾتؿسؽ بافتقحقد وافس

  وهمٓء ادتؿسؽقن بافتقحقد وافسـة مـ إمة!!

 ؾؽقػ بعد هذا يؼال: يؽػر ظؿقم إمة وهق ؿد اشتثـك؟!!

                                                           

 -اهللحػظف -يؼصد صقخـا - 12
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وآشتثـاء مـ ادخصصات ـام هق معؾقم، وظؾقف ؾال حجة فرشالن ؾقام كؼؾف ظـ إصقفقغ بؾ هق حجة ظؾقف، 

ظد إصقفقغ ٓ يدل ظذ هذا افعؿقم افذي اؾساه ٕنف يدظل تعؿقؿ احلؽؿ بافردة ظذ إمة وـالم صقخـا ظذ ؿقا 

 رشالن.

 : ٍل يلزو مً االستجياء أٌ يلوٌ املراد غالب األمة أو أكجرٍا؟! الشادسةالوقفة 

ؾنن ؿال ؿائؾ: فؽـ ؿقل صقخؽؿ )إٓ مـ رحؿ اهلل( يدل ظذ ادستثـك أؿؾ مـ ادستثـك مـف ٕن هذا مـ 

 ؽافب إمة!رشوط آشتثـاء ؾفق هبذا يؽػر 

إٓ مل ُيطؾؼ افؼقل افذي اؾساه رشالن وإكام ؿال بعبارة واضحة )-وؾؼف اهلل-مر أن افشقخ هشاماؾاجلقاب: أنف 

مـ متسؽ بافتقحقد وافسـة، ومعؾقم أن حؽؿ -حػظف اهلل-ؾاشتثـك ( مـ رحؿ اهلل ؾتؿسؽ بافتقحقد وافسـة

 ! ادستثـك خيافػ حؽؿ ادستثـك مـف

يؽقن ادستثـك أؿّؾ مـ ادستثـك مـف، ؾؼد يؽقن أـثر مـ ادستثـك مـف ويصح آشتثـاء بذفؽ  وٓ يؾزم هـا أن

 ظؾؿ مـ إصقلذم رشافتف )-رمحف اهلل-ٕن آشتثـاء هـا مـ صػة ٓ مـ ظدد ـام ؿال افعالمة ابـ ظثقؿغ

 ظـد ذـره فؼوط صحة آشتثـاء: 40حقث ؿال ـام ذم ص (إصقل

 ادستثـك ـان وإن آشتثـاء، ؾقصح ذفؽ، يشسط ٓ: وؿقؾ..  مـف، ادستثـك كصػ مـ أـثر ادستثـك يؽقن ٓ))أ

 ..يؾزمف ؾال افـصػ مـ أـثر

 أو افؽؾ خرج وإن ؾقصح، صػة ]وهذه حافتـا[ مـ ـان إن أماظدد،  مـ آشتثـاء ـان إذا ؾقام افؼط وهذا

َّٓ  ُشْؾَطانٌ  َظَؾْقِفؿْ  َفَؽ  َفْقَس  ِظَباِدي إِنَّ : }إلبؾقس تعاػ ؿقفف: مثافف ،إـثر ـِ  إِ َبَعَؽ  َم ـَ  اتَّ ـَ  ِم  مـ إبؾقس أتباع{ اْفَغاِوي

 صح أؽـقاء افبقت ذم مـ مجقع أن ؾتبغ إؽـقاء، إٓ افبقت ذم مـ أظط: ؿؾت وفق افـصػ، مـ أـثر آدم بـل

 .صقئًا(( يعطقا  ومل آشتثـاء،

 أن اؾسضـا فق حتك أـثر، ـان وفق آشتثـاء وجيقز))  (:13/105) ذم افؼح ادؿتع -رمحف اهلل-وؿال 

 آشتثـاء، يصح ؿؿقٌص  ظؾقف مـ إٓ ادجؾس هذا ذم مـ أـرم: ؿؾت ؾؾق ،صح ادستثـك ـؾ ظذ يؼيض آشتثـاء
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رشح كظؿ ((وؿال افعثقؿغ أجضا ذم ؿؿقص ظؾقف واحد ـؾ ٕن مـفؿ: واحداً  وٓ كؽرم ما هذا وظذ

 (( ـها.وفق زاد ظذ افـصػ، أو اشتقظب افؽؾمـ وصػ ؾنكف ٓ بلس بف،  (13)(: ))أما إذا ـان115افقرؿات)ص

 وهذا ـؾف يرّد دظقى رشالن واؾساءه ظذ صقخـا حػظف اهلل تعاػ.

 : كالو الشيخ البيلي ٍو ما جاءت بُ اليصوص ودل عليُ كالو أٍل العله الشابعةالوقفة 

ذم ردة هذه إمة ظـ ديـفا إػ ديـ أيب )-حػظف اهلل-صحة افعبارة افتل كسبفا رشالن إػ صقخـاظذ ؾرض -

د مـفا وصػ حال ضقائػ مـ إمة وما آخت إفقف مـ تعظقؿ جفؾ إٓ مـ رحؿ اهلل ؾتؿسؽ بافتقحقد وافسـة ( ؾادرا

ؾؼد وردت بف افـصقص، وتؽؾؿ بؿثؾف ف ؾقافؼبقر وظبادة أصحاهبا مـ دون اهلل تعاػ، ومثؾ هذا افقصػ ٓ إصؽال 

 أهؾ افعؾؿ، وإفقؽ صقئا مـ ذفؽ:

ـْ  -رمحف اهلل تعاػ وأجزل فف ادثقبة -روى أبق داود وؽره وصححف افعالمة إفباين-1  َؿاَل : َؿاَل  َثْقَباَن، َظ

  َرُشقُل 
ِ
َٓ  ...)) : ☺ اّللَّ اَظةُ  َتُؼقمُ  َو ـْ  َؿَباِئُؾ  َتْؾَحَؼ  َحتَّك افسَّ تِل ِم ـَِغ، ُأمَّ ـْ  َؿَباِئُؾ  َتْعُبدَ  َوَحتَّك بِاْدُْؼِ تِل ِم َْوَثانَ  ُأمَّ ْٕ  ا

)). 

: -رمحف اهلل تعاػ-وؿد ذـر اإلمام ادجدد حمؿد بـ ظبد افقهاب هذا احلديث ذم ـتاب افتقحقد، ثؿ ؿال-2

 يقم إػ يرؾع مل افسقػ ظؾقفؿ وؿع وإذا ادضؾغ، إئؿة أمتل ظذ أخاف وإكام: )وزاد صحقحف، ذم افزؿاين ورواه))

 (.إوثان أمتل مـ ؾئام تعبد وحتك ،بادؼـغ أمتل مـ حل يؾحؼ حتك افساظة تؼقم وٓ افؼقامة،

 مـ ؾئام تعبد وحتك: )ؿقفف: ))(320)صؿال افعالمة شؾقامن بـ ظبد اهلل آل افشقخ ذم تقسر افعزيز احلؿقد

 مـ ؿبائؾ تعبد وحتك: )داود أيب رواية وذم افسعادات، أبق ؿافف ،افؽثرة اجلامظات - مفؿقز - افػئام ، (إوثان أمتل

 يـؽرون افذيـ افؼبقر ظباد مـ بخالؾف ؿال مـ ظذ افرد ؾػقف افسمجة، صاهد هق وهذا .طاهر ومعـاه ،( إوثان أمتل

 .((إمة هذه ذم إوثان وظبادة افؼك، وؿقع

 .(274، 273)صافعالمة ظبد افرمحـ بـ حسـ آل افشقخ ذم ؾتح ادجقدوبف ؿال 

                                                           

 أي: آشتثـاء. - 13
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ووضقح ـالمف وأنف فقس  -وؾؼف اهلل-ؾفذه كصقص افؼيعة وـالم أهؾ افعؾؿ تدل ظذ صحة مقؿػ صقخـا

 ؾقف تؽػر فألمة ـؾفا ـام يدظل رشالن!

افدظقة ؾؼد ُكِسَب إفقفؿ ممـ مل يػفؿ ـالمفؿ أو ـان بؾ إن هذه مـ جـس اؾساءات أهؾ افزيغ وافبفتان ظذ أئؿة 

 ا أئؿة اإلشالم بافتؽػر بافعؿقم!!صاحب هقى مثؾ تؾؽ آؾساءات ؾرمق

 ام أصبف افؾقؾة بافبارحة!ؾ

 :-كعادتُ–رسالٌ يتورط فينا اتَه بُ الشيخ  :الجاميةالوقفة 

ذم ردة هذه إمة ظـ )وؾقفا ظذ حد ؿقفف:  افقاضحةإذا ـان رشالن ؿد اهتؿ صقخـا بافتؽػر دثؾ هذه افعبارة 

  (ديـفا إػ ديـ أيب جفؾ إٓ مـ رحؿ اهلل ؾتؿسؽ بافتقحقد وافسـة

د ـام هق معؾقم فؽؾ ظاؿؾ: احلؽؿ ظذ افبعض وإن تقهؿ هقمـف افؽثرة!  وادرا

د مـ آكتؼاد ظذ حسب كؼؾف وؾفؿف ـقػ حيؽؿ افشقخ افبقع ظذ أـثر إمة بافقؿقع ذم افردة؟!   ؾقؽقن ادرا

 فلنحاكم رسالن إىل بعض كالمه:

 ؿال:ة[  اجلزء افثاين، وهل ظذ مقؿعف صقؾق ؿال حمؿد شعقد رشالن ذم حمارضة بعـقان ]رشـقات-1

وـذفؽ آظتؼاد باحلؼقؼة ادحؿدية، وِؿَدم افـقر  بافقحدة وحدة افقجقدظؼقدة احلؾقل وآحتاد وافؼقل ؾنن  ))

، وإوراد ظـد افؼقم ممـ ٓ مستؼ شار ذم ماليغ ٓ يعؾؿفا إٓ اهلل رب افعادغ مـ ادسؾؿغ ادحؿدي ـؾ ذفؽ

ن، وـثر مـ أهؾ إٓ افذي خؾؼفؿ، إوراد ظـدهؿ ؽاصة بتؼرير تؾؽ افعؼقدة وهل مـ اخلطقرة بؿؽا حيصقفؿ ظدا

افعؾؿ ؿد ؿرروا أن افؼقل باحلؾقل وآحتاد خاصا وظاما وـذفؽ افذيـ ؿافقا بقحدة افقجقد وافذيـ يؼقفقن بؼدم 

، بؾ إن افذيـ يؼقفقن باحلؾقل وآحتاد افعامغ همٓء ٓ كصقب هلؿ ذم اإلشالمافـقر ادحؿدي واحلؼقؼة ادحؿدية 

 .(( أـثر ـػرا مـ افقفقد وافـصارىـام يؼرر صقخ اإلشالم وؽره مـ افعؾامء هؿ 

 وهذا حؽؿ ظذ ماليغ ادسؾؿغ بلهنؿ أـػر مـ افقفقد وافـصارى فقؿقظفؿ ذم افؼقل باحلؾقل وآحتاد!!

 ؽػر ظؿقم إمة ؟!رشالن ي -ظذ مذهب افؼقم–ؾفؾ يصح أن يؼال  
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 ذم مؼطع بعـقان ] افؼك افؼك افؼك يدمر إمة [:رشالن ؿال -2

اظتؼاد افـػع وافرض ذم ؽر اهلل رب افعادغ رشك أـز، افرجاء ؾقام ٓ يؼدر ظؾقف إٓ اهلل ـؿـ يدظق إمقات  ))

أو ؽرهؿ راجقا حصقل مطؾقبف مـ جفتفؿ هذا رشك أـز، يطؾبقن مـفؿ حصقل افقفد، وشعة افرزق، ورد 

إمقر افتل ٓ تطؾب إٓ مـ اهلل، تطؾب مـ افغائب، وكضارة افقجف، واحلُظقة ظـد افزوج، إػ ؽر ذفؽ مـ تؾؽ 

با، ٓ يؿؾؽقن ٕنػسفؿ كػعا وٓ رضا وٓ مقتا وٓ حقاة وٓ افرمؿ ! مـ إمقات وؿد جّقػقا، وصاروا ظظاما وترا

ـّ ـثرا مـ افـاس بجفؾفؿ هبذا افعؾؿ افعظقؿ وهق ظؾؿ افتقحقدكشقرا،   يؼـقن باهلل تبارك وتعاػ افؼك إـز فؽ

 .(( ا أم مل يعؾؿقا ظؾؿق

!!  ؾفذا ـالم واضح مـ رشالن أن ـثرا مـ افـاس يؼـقن باهلل ظؾؿقا أم مل يعؾؿقا

 ؾام ؿقل رشالن وأتباظف ذم هذا افؽالم هؾ يؽقن بذفؽ مؽػرا فألمة؟

 هؾ يؽقن ـالمف مطابؼا فؽالم شقد ؿطب؟!، هؾ يؽقن مؽػرا تؽػرا ؿبقحا؟!  

إػ ؽر ذفؽ مما اهتؿ بف صقخـا مع أن ظبارة صقخـا فقست ـؽالم رشالن، ؾشقخـا تؽؾؿ ظـ افصقؾقة وـؿ هؿ 

 زادت ظذ ادؾقار وافـصػ؟أمة ذم 

ثؿ هق حػظف اهلل اشتثـك وٓ يؾزم ـام شبؼ أن يؽقن ادستثـك مـف أؿؾ ذم هذا ادقضع ؾربام يؽقن أـثر، وأما 

اداليغ تارة ويـسب إفقفا افؼقل بقحدة افقجقد واحلؾقل وآحتاد، وتارة يرصح رشالن ؾفق افذي يـص ظذ 

ؾباهلل ظؾقؽؿ أي افػريؼغ أحؼ بافقصػ بافتؽػر  مـ افـاس واؿعغ ذم افؼك إـز، بافؽثرة وجيعؾ افؽثر

 واحلدادية؟!!.

 فرق كبري بني كالو الشيخ البيلي وكالو قطب التلفريي  :التاسعةالوقفة 

 مـ جـسفا:مطابؼة فؽالم شقد ؿطب ذم افظالل وجعؾفا -حػظف اهلل-زظؿ رشالن أن ظبارة صقخـا 

ؾفذا كؿقذج مـ ؾعؾ هذا افتؽػري افذي يؽػر ظذ ضريؼة شقد ؿطب ـام شؿعت، ـالمف حقث ؿال رشالن: ))

 ((حذو افـعؾ بافـعؾ مـطبؼا ظؾقففق أردت أن تطبؼف ظذ ـالم شقد ؿطب افذي ذـرتف فؽ وهق ذم افظالل فقجدتف 
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وكحـ كطافب رشالكا أن إلثبات ادطابؼة أن يبغ فـا مقضع اشتثـاء شقد ؿطب فؾؿقحديـ حغ أضؾؼ ظبارتف 

 بتؽػر إمة، وإٓ ؾفق مـ افؽاذبغ افبفاتغ!!

 فـعؾفقجدتف مـطبؼا ظؾقف حذو افق أردت أن تطبؼف ظذ ـالم شقد ؿطب افذي ذـرتف فؽ وهق ذم افظالل يؼقل: )

تؾبقس وتدفقس بال ريب، ؾؽقػ جيعؾ افؽالم ظـ افصقؾقة وهؿ فقسقا ـؾ إمة ـافؽالم ظـ  واهلل هذا(  بافـعؾ

؟!، وـقػ جيعؾ افؽالم باحلؼ ـاخلقض بافباضؾ؟! ؟!ـؾفا افبؼية ـِ ، وـقػ وـقػ جيعؾ َمـ اشتثـك ـؿـ مل يستث

ية؟!، شبحاكؽ هذا هبتان ظظقؿ.ُيسّقي بغ َمـ شؾؽ ضريؼ اهلداية وبغ َمـ شؾؽ ضرق   افغقا

: ـؾام تؽؾؿ -حػظف اهلل-وأـتػل هبذا افؼدر وإٓ ؾافقؿقف مع ـالم هذا افرجؾ ٓ يـتفل ؾفق ـام ؿال صقخـا

 اهلل افعاؾقة!ـؾام وّرط كػسف، وهذا مـ اخلذٓن كسلل 

بضـا وكحـ ظذ إػ أن يؼ ╚وافصحابة  ☺ اهلل أشلل أن جيعؾـل وإياـؿ ظذ مثؾ ما ـان ظؾقف افـبلؾ 

ء وأن يدؾع ظـف حؼد احلاؿديـ  ذفؽ، ـام أشلخف شبحاكف أن يقؾؼ صقخـا إػ ما حيب ويرىض وأن جيزيف ظـا خر اجلزا

رؾعة فف يقم ٓ يـػع مال وٓ بـقن جيعؾ ما ُيؼال ؾقف بافباضؾ  وحسد احلاشديـ وإؾؽ إؾاـغ واؾساء ادػسيـ، وأن

 !إٓ مـ أتك اهلل بؼؾب شؾقؿ

 واحلؿد هلل رب افعادغ. وظذ آخف وأصحابف أمجعغ، حمؿدكبقـا ذ اهلل وشؾؿ وبارك ظذ ظبده ورشقفف وص

 ـتبف/

 أبق محزة مدحت بـ ظبد افسالم افعسؼالين

 1439حمرم  17إحد وـان افػراغ مـف صبقحة 


